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Κεφάλαιο 1 – Ορισμός του sporting 

 

Tο Sporting είναι ένα αγώνισμα σκοποβολής που ασκείται με κυνηγετικό (λειόκανο)  όπλο και 

τεχνητούς (πήλινους) στόχους. Το αγώνισμα αυτό χρησιμοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά του 

εδάφους και τεχνητούς στόχους διαφορετικών τύπων που εκτοξεύονται για να αναδείξουν τις 

τεχνικές και αθλητικές δεξιότητες των σκοπευτών. Τα γήπεδα παρουσιάζουν τεχνικές τροχιές 

με ποικίλα επίπεδα δυσκολίας. 

 

Για την οργάνωση ενός αγωνιστικού γηπέδου Sporting πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

ασφάλεια όλων των παρόντων, η προστασία της χλωρίδας και η διαχείριση του περιβάλλοντος. 

Απαγορεύεται η βολή σε ζώντα ζώα. 

 

Κεφάλαιο 2 – Γήπεδα sporting 

 

2.1 Γήπεδα sporting 

 

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους του αγωνιστικού χώρου, τα γήπεδα sporting 

πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ικανές μηχανές εκτόξευσης πήλινων στόχων ώστε οι 

αγωνιζόμενοι να μπορούν να πυροβολούν υπό συνθήκες που προσομοιάζουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις φυσικές καταστάσεις. Οι τροχιές των στόχων πρέπει να 

περιλαμβάνουν: εισερχόμενες, εξερχόμενες, και διασταυρούμενες τροχιές σε χαμηλά 

και υψηλά επίπεδα, σε ανοιχτά πεδία ή σε δάση, μερικώς αποκρυπτόμενες ή όχι από 

δέντρα και θάμνους. 

 

2.2 Μηχανές εκτόξευσης στόχων 

 

Ο εξοπλισμός του γηπέδου έχει ως εξής: 

 

Τύπος γηπέδου Αριθμός μηχανών εκτόξευσης  Συνδυασμός μονών και 

διπλών στόχων 

Γήπεδο (παλιό σύστημα) 5 μηχανές εκτόξευσης για 3 

βατήρες 

15 μονοί, 5 διπλοί 

Γήπεδο με 4 βατήρες 

βολής (νέο σύστημα) 

3 βατήρες βολής με 4 μηχανές 

εκτόξευσης και 1 βατήρας βολής  

(o # 2 ή # 3) με 3 μηχανές 

εκτόξευσης 

15 μονοί, 5 διπλοί, εκ των 

οποίων οι 2 διπλοί στο βατήρα 

βολής με τις 3 μηχανές 

εκτόξευσης 

Γήπεδο με 5 βατήρες 

βολής (νέο σύστημα) 

5 βατήρες βολής με 3 μηχανές 

εκτόξευσης/βατήρα βολής 

15 μονοί, 5 διπλοί 

Γήπεδο με 3 βατήρες 

βολής (νέο σύστημα): 

επιτρέπεται μόνο για 

Grand Prix 

5 μηχανές εκτόξευσης ανά 

βατήρα βολής 

15 μονοί, 5 διπλοί 



 

Οι μηχανές εκτόξευσης μπορούν να είναι χειροκίνητες, αυτόματες ή μικτές, 

καθορισμένες με αλφαβητικά γράμματα (Α, Β, Γ και Δ) από τα αριστερά προς τα δεξιά 

του βατήρα βολής. 

 

2.3 Στόχοι 

 

Οι στόχοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: κανονικοί (standard) στόχοι, 

rabbit, midi, super mini, battue, flash και zz στόχοι. Οι στόχοι πρέπει να είναι σε 

χρώματα που ξεχωρίζουν ξεκάθαρα από το φυσικό περιβάλλον. 

 

2.4 Βατήρες βολής 

 

Οι βατήρες βολής πρέπει να έχουν τετράγωνο σχήμα διαστάσεων πλευράς, ενός μέτρου 

ή κύκλοι διαμέτρου ενός μέτρου. Εάν είναι δυνατόν, οι βατήρες βολής πρέπει να είναι 

ισόπεδοι ώστε οι αθλητές να μπορούν να σταθούν με σταθερότητα και χωρίς να 

γλιστρήσουν. (Ασφάλεια) 

 

Μπροστά από το βατήρα βολής θα τοποθετηθεί το πινάκιο αλληλουχίας των στόχων, 

ορατό στον σκοπευτή και το οποίο θα αναφέρει, με τη σειρά βολής, τη λίστα των 

μηχανών εκτόξευσης (παράδειγμα: A, B, C, ...).  

 

Οι τύποι των ειδικών στόχων (90mm, 70mm, 60mm, battue, rabbit) πρέπει να  

αναφέρονται στα πινάκια των βατήρων βολής. Πρίν από την έναρξη του αγώνα οι 

διαιτητές πρέπει να ελέγχουν πως οι 4 μηχανές εκτόξευσης είναι σωστά εφοδιασμένες 

με στόχους που αντιστοιχούν με το αναφερόμενο αγωνιστικό σχήμα στο πινάκιο. 

 

Τα σημεία αναμονής πρέπει να είναι όσο κοντά γίνεται στους βατήρες βολής, αλλά 

χωρίς να προκαλούν ενόχληση στην ομάδα βολής που αγωνίζεται και  σε συμμόρφωση 

με τους κανόνες ασφαλείας.  

  

2.5 Τροχιές στόχων 

 

2.5.1 Τα γήπεδα Sporting πρέπει να συμμορφώνονται με τις δυνατότητες του 

κυνηγετικού όπλου και τις αποστάσεις βολής, δηλ. 

• Όχι πολύ κοντινές βολές (ασφάλεια),  

• Όχι πολύ μακρινές βολές πέρα από την δραστική εμβέλεια του 

κυνηγετικού όπλου ή του φυσιγγίου. 

Πρέπει να είναι δυνατή η πυροδότηση δύο φυσιγγίων σε κάθε στόχο. 

 

Ο βαθμός δυσκολίας κάθε τροχιάς κατατάσσεται ως εξής: 

Τα ποσοστά που εμφανίζονται σε κάθε κατηγορία πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

αποτελέσματα των στόχων που βάλλει επιτυχώς ο μέσος σκοπευτής: 

Βαθμός 

Δυσκολίας 

Κατηγορία Α Κατηγορία Β Κατηγορία Γ 

περισσότερο από 80% από 60% έως 80% από 40% έως 60% 



 

Ποικιλία τροχιών συνιστάται για κάθε βατήρα βολής, οριζόμενη από μια κλίμακα 

βαθμού δυσκολίας από την κατηγορία "Α" στην κατηγορία "Γ". 

 

• Μια τροχιά  "Α" 

• Δύο τροχιές "Β" 

• Μια τροχιά  "Γ" 

 

Στην περίπτωση ενός βατήρα βολής με πέντε μονούς στόχους, ο επιπρόσθετος στόχος 

μπορεί να είναι μόνο της κατηγορίας "Α" ή "Β". 

 

2.5.2 Οι διπλοί στόχοι πρέπει να βληθούν πρώτα σαν στόχοι που έχουν ήδη βληθεί  

ως μονοί από αυτή τη θέση. Εξάλλου: 

 

• Μια τροχιά "Γ" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για τον διπλό στόχο 

ή τους διπλούς στόχους σε ένα βατήρα βολής, και καλύτερα να συνδυαστεί  

με έναν στόχο "Α". 

• Δύο τροχιές "Β" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα διπλό ή ένα μόνο "Β" 

μπορεί να συνδυαστεί με μια τροχιά "Α". 

 

2.5.3 Σε ένα αγωνιστικό γήπεδο και στους βατήρες βολής με 3 μηχανές εκτόξευσης 

και 2 διπλούς στόχους, υπάρχουν στο αγωνιστικό σχήμα είτε 1 διπλός 

ταυτόχρονος στόχος ή ένας διπλός επαναλαμβανόμενος στόχος, ή ακόμη και 

από τα δύο προηγούμενα είδη, αλλά δεν μπορεί να υπάρξουν δύο διπλοί στόχοι 

με κλήση.  

 

 

Κεφάλαιο 3 – Κανόνες βολής 

 

3.1 Θέση βολής 

 

3.1.1 Οι σκοπευτές πρέπει να υιοθετούν την θέση ετοιμότητας, δηλ. να στέκονται και 

με τα δύο πόδια εντός των ορίων του βατήρα βολής. 

 Η άνω γωνία του κοντακιού του όπλου να αγγίζει το σώμα. 

 

 Για όλα τα είδη κοντακιών, όπως: 

– Τυποποιημένο (σταθερό) κοντάκι, 

– Κοντάκι τύπου Monte Carlo, 

– Κοντάκια που διαθέτουν ρυθμιζόμενο χτένι ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό 

που επιτρέπει τη μείωση της απόστασης για την επώμιση, 

 

το πίσω σημείο του υψηλότερου μέρους του κοντακιού πρέπει, στην θέση 

ετοιμότητας του σκοπευτή, να ευρίσκεται κάτω από την οριζόντια γραμμή που 

επισημαίνεται στο ένδυμα του σκοπευτή. 

 

Αυτή η γραμμή είναι 25 cm (9,85") κάτω από τον άξονα του ώμου και 

παράλληλα με αυτόν τον άξονα (βλ. διάγραμμα παρακάτω), η γραμμή αυτή 

πρέπει να έχει χρωματική αντίθεση με το ένδυμα του σκοπευτή. 

 

 

 



 

Οι σκοπευτές πρέπει να παραμένουν στη θέση αυτή μέχρις ότου ο στόχος 

απελευθερωθεί και καταστεί ορατός. 

 

 

3.1.2 Οι σκοπευτές δεν πρέπει να επωμίζουν τα όπλα τους μέχρι να εμφανιστεί ο 

στόχος. Οι βολές πρέπει να γίνονται με επωμισμένα τα όπλα σε όλους τους 

στόχους, συμπεριλαμβανομένων και των στόχων  rabbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύψος: 25 cm από τον άξονα των ώμων 

25 cm = 9,85 ίντσες 

 

 

 

 

 

 

 

 Τυποποιημένο κοντάκι κοντάκι Monte Carlo  Ρυθμιζόμενο κοντάκι 

 

 

3.1.3 Σε ένα διπλό στόχο με κλήση, σε διπλό ταυτόχρονο στόχο ή σε ένα διπλό 

επαναλαμβανόμενο στόχο, οι σκοπευτές μπορούν να επωμίσουν τα όπλα τους 

όπως θέλουν μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου στόχου μόνο. 

 

3.1.4 Δοκιμές όπλων 

 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δοκιμή όπλων στο βατήρα βολής. 

Πριν αγωνιστούν σε ένα γήπεδο, οι σκοπευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να 

ελέγξουν τη λειτουργία των όπλων τους σε χώρο ειδικά σχεδιασμένο για αυτό 

το σκοπό κοντά στο εντευκτήριο. 

 

3.2 Προστασία της ακοής 

 

Βλέπε κεφάλαιο "Κανόνες συμπεριφοράς/ασφάλειας", άρθρο 8.9. 

 

3.3 Προστατευτικά γυαλιά 

 

Βλέπε κεφάλαιο "Κανόνες συμπεριφοράς/ασφάλειας", άρθρο 8.10. 

 

 



 

Κεφάλαιο 4 – Ορισμοί 

 

4.1 Ορισμός του μονού στόχου 

 

Οποιοσδήποτε μονός στόχος, οιουδήποτε πήλινου τύπου, ο οποίος εκτοξεύεται από μια 

μηχανή. Πρέπει να είναι δυνατή η πυροδότηση δύο φυσιγγίων σε κάθε μονό στόχο. 

 

4.2 Ορισμός των διπλών στόχων 

 

Στους σκοπευτές επιτρέπονται μόνο δύο φυσίγγια ανά διπλό στόχο. Και τα δύο 

φυσίγγια μπορούν να πυροδοτηθούν στον ίδιο στόχο. 

 

4.2.1 Διπλός στόχος με κλήση 

 

Δύο στόχοι εκτοξεύονται από μία ή δύο μηχανές εκτόξευσης, με τον δεύτερο 

στόχο να εκτοξεύεται μέσα σε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα από 0 έως 3 

δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό στον πρώτο στόχο. 

 

4.2.2 Διπλός ταυτόχρονος στόχος 

 

Δύο στόχοι εκτοξεύονται ταυτόχρονα από μία ή δύο μηχανές εκτόξευσης. Οι 

στόχοι μπορούν να βληθούν με οποιαδήποτε σειρά. 

 

4.2.3 Διπλός επαναλαμβανόμενος στόχος 

 

Οι στόχοι εκτοξεύονται από την ίδια μηχανή εκτόξευσης στην ίδια τροχιά, στον 

χρόνο που επιτρέπει η επαναφόρτωση του βραχίονα της μηχανής. Οι στόχοι 

μπορούν να βληθούν με οποιαδήποτε σειρά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Αγωνιστική διαιτησία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 5 – Διαιτητές 

 

5.1 Οι διαιτητές που συμμετέχουν σε διεθνή αγώνα ορκίζονται: 

• να τηρούν τους κανονισμούς και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανονισμοί· 

• να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με ειλικρινή και αμερόληπτο τρόπο. 

• να αγνοούν την εθνικότητα και την ομοσπονδία τους κατά τη διάρκεια διεθνών 

αγώνων. 

• να τοποθετούνται σε μια θέση που τους επιτρέπει να κρίνουν την τήρηση των 

κανονισμών υπό τις βέλτιστες συνθήκες. 

• να ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους ευκρινώς και δυνατά για να ακούγονται από 

τους σκοπευτές. 

• να ακούν τις ενστάσεις του σκοπευτή με σεβασμό αλλά χωρίς να επιτρέψουν να 

επηρεαστούν από τον σκοπευτή ή άλλους διαγωνιζόμενους. 

• να έχουν στην κατοχή τους ένα ενημερωμένο αντίγραφο των κανονισμών sporting, 

στις επίσημες γλώσσες της Fitasc. 

 

5.2 Κάθε διαιτητής πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρου πιστοποιητικού διαιτητή που 

εκδίδεται από την εθνική του/της ομοσπονδία ή στην περίπτωση του Αρχιδιαιτητή, 

πιστοποιητικό διεθνούς διαιτητή που εκδίδεται από το Fitasc. Διαφορετικά, ο διαιτητής 

αυτός μπορεί να ενεργεί αποκλειστικά ως βοηθός διαιτητής, υπό την προϋπόθεση 

προηγούμενης έγκρισης από την αγωνόδικο επιτροπή του εκάστοτε αγώνα. 

 

5.3 Οι διαιτητές πρέπει να εξασφαλίζουν την τάξη και τη σωστή συμπεριφορά στο βατήρα 

βολής καθώς και κατά τη διάρκεια της ισοβαθμίας (shoot- off). 

 

5.4 Όταν ένας αγωνιζόμενος είναι έτοιμος να πυροβολήσει, ο ίδιος/ίδια λέει "έτοιμος" ή 

"Pull" στον διαιτητή, ο οποίος μεταβιβάζει την εντολή του σκοπευτή στον αφέτη όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα μέσω ενός ηχητικού σήματος. Ο στόχος πρέπει να ξεκινήσει 

μέσα σε τρία δευτερόλεπτα μετά από αυτό το σήμα. 

 

5.5 Ο διαιτητής δύναται να διακόψει την ακολουθία των βολών όλως εξαιρετικώς σε 

περίπτωση ξαφνικής νεροποντής ή δυνατής καταιγίδας που εκτιμάται μικρής διάρκειας, 

αλλά οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή αγωνοδικών σε περίπτωση που η διακοπή 

είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. 

 

5.6 Ο σκοπευτής δεν δικαιούται να αρνηθεί έναν στόχο εκτός εάν δεν τον έχει καλέσει. 

Μόνο ο διαιτητής έχει την εξουσία να αποφασίσει εάν μια τροχιά ή μια άκυρη 

εκτόξευση ("No Bird") συμμορφώνεται με τους κανόνες 

 

Κεφάλαιο 6 – Διαιτησία στόχων 

 

6.1 Οι διαιτητές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους μόνοι τους. 

 

6.2 Οι σκοπευτές της ομάδας βολής δεν έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν ή να 

εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αποφάσεις για τους στόχους. 

 

6.3 Ο στόχος ονομάζεται "ΚΑΛΟΣ"  : 

 

Όταν έχει εκτοξευθεί κανονικά και ο αθλητής έχει πυροβολήσει σύμφωνα με το άρθρο 

3.1 και τουλάχιστον ένα ορατό κομμάτι αποσπασθεί από αυτόν ή καταστραφεί εν μέρει 

ή ολοκληρωτικά ο στόχος. Αυτό ισχύει και για τους στόχους flash. 



 

6.4 Ο στόχος ονομάζεται "ΜΗΔΕΝ": 

 

Εάν ο σκοπευτής δεν πυροβολήσει στο στόχο χωρίς κανένα έγκυρο λόγο (σε στόχους 

επαναλαμβανόμενους ή ταυτόχρονο διπλό στόχο μηδέν και μηδέν). 

 

Εάν δεν χτυπηθεί και δεν αποκοπεί κανένα ορατό κομμάτι του ή έστω και αν μόνο 

προκληθεί σκόνη . 

 

Αν ο σκοπευτής, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του όπλου του, ανοίξει το όπλο ή 

αγγίξει το μοχλό ασφαλείας πριν ο διαιτητής ελέγξει το όπλο. 

 

Αν υπάρχει δεύτερη δυσλειτουργία του όπλου ή των πυρομαχικών κατά τον ίδιο γύρο. 

 

6.5 ΑΚΥΡΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ("NO BIRD") 

6.5.1 "NO BIRD" εξαιτίας του όπλου ή των πυρομαχικών 

 

Ο παρακάτω πίνακας ισχύει στην περίπτωση του πρώτου συμβάντος στον ίδιο 

γύρο. 

Ο σκοπευτής λαμβάνει μια προειδοποίηση για το πρώτο περιστατικό και ο 

στόχος ονομάζεται "NO BIRD". Μετά το πρώτο περιστατικό, όλοι οι στόχοι 

που δεν βλήθηκαν για τους ίδιους λόγους με το πρώτο περιστατικό, 

υπολογίζονται ως "μηδέν". 

Ελάττωμα Είδος Ενέργεια 

Δύο 

πυροβολισμοί 

ταυτόχρονα 

(διπλή 

εκπυρσοκρότηση) 

Σε ένα μονό στόχο «No Bird», Επανάληψη στόχου 

Στον πρώτο στόχο 

ενός διπλού στόχου με 

κλήση 

«No Bird», Επανάληψη διπλού 

στόχου 

Σε ένα διπλό 

ταυτόχρονο στόχο 

«No Bird», Επανάληψη διπλού 

στόχου 

Σε ένα διπλό rafale «No Bird», Επανάληψη στόχου 

Δυσλειτουργία 

στην πρώτη 

βολή* 

Σε ένα μονό στόχο «No Bird», Επανάληψη στόχου 

Σε ένα διπλό στόχο με 

κλήση 

«No Bird», Επανάληψη στόχου 

Σε ένα διπλό 

ταυτόχρονο στόχο 

«No Bird», Επανάληψη στόχου 

Σε ένα διπλό rafale «No Bird», Επανάληψη στόχου 

Δυσλειτουργία 

στην δεύτερη 

βολή 

Σε ένα μονό στόχο «No Bird», ο στόχος πρέπει να 

επαναληφθεί. Ο στόχος μπορεί 

να σπάσει μόνο με τη δεύτερη 

βολή και καταγράφεται μηδέν 

εάν σπάσει με την πρώτη βολή. 

Σε ένα διπλό στόχο με 

κλήση 

«No Bird», επανάληψη διπλού 

στόχου. Καταγράφεται το 

αποτέλεσμα της πρώτης βολής. 

Σε ένα διπλό 

ταυτόχρονο στόχο 

«No Bird», Επανάληψη διπλού 

στόχου 

Σε ένα διπλό rafale «No Bird», Επανάληψη διπλού 

στόχου 

* Εάν η δεύτερη βολή βληθεί, το αποτέλεσμα καταγράφεται ως "καλός" ή 

"μηδέν". 



 

6.5.2 «NO BIRD» λόγω του στόχου 

Ο κατωτέρω πίνακας ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

• εάν εκτοξευτεί ένας σπασμένος στόχος από τη μηχανή εκτόξευσης, 

• εάν ο στόχος δεν εκτοξεύεται από τη σωστή μηχανή εκτόξευσης. 

• εάν δύο στόχοι εκτοξευθούν από μηχανές εκτόξευσης στον ίδιο βατήρα 

βολής. 

• εάν ο στόχος δεν έχει το σωστό χρώμα, μέγεθος ή τύπο. 

• αν η πορεία κριθεί εσφαλμένη από τον διαιτητή. 

• εάν ο στόχος εκτοξευτεί με καθυστέρηση περισσότερο από τρία 

δευτερόλεπτα μετά την εντολή του διαιτητή· 

• εάν ο σκοπευτής δεν έχει καλέσει τον στόχο. 

• αν ο διαιτητής αποφασίσει ότι ο σκοπευτής έχει σαφώς ενοχληθεί. 

• εάν ο διαιτητής δεν είναι σε θέση να κρίνει το στόχο 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΥΣΗ 

Μονός στόχος «No Bird», επανάληψη στόχου 

Στόχος rabbit που έσπασε μετά 

από άστοχη πρώτη βολή και πριν 

βληθεί η δεύτερη 

«No Bird», επανάληψη στόχου, μπορεί 

να σπάσει μόνο με τη δεύτερη βολή και 

είναι μηδέν αν σπάσει με την πρώτη βολή 

Πρώτος στόχος σε διπλό στόχο με 

κλήση 

«No Bird», Επανάληψη διπλού στόχου 

Σε περίπτωση που σε διπλό στόχο 

με κλήση κομμάτια του πρώτου 

στόχου που έχει βληθεί σπάσουν 

τον δεύτερο στόχο πριν ο αθλητής 

προλάβει να ρίξει τη δεύτερη βολή 

«No Bird», επανάληψη διπλού στόχου 

Το αποτέλεσμα του πρώτου στόχου 

καταγράφεται 

Δεύτερος στόχος σε διπλό στόχο 

με κλήση 

«No Bird», Επανάληψη διπλού στόχου 

Το αποτέλεσμα του πρώτου στόχου 

καταγράφεται 

Διπλός ταυτόχρονος στόχος «No Bird», Επανάληψη διπλού στόχου, 

δεν καταγράφεται κανένα αποτέλεσμα. 

Διπλός στόχος rafale «No Bird», Επανάληψη διπλού στόχου, 

δεν καταγράφεται κανένα αποτέλεσμα. 

Σε όλους τους διπλούς στόχους, αν και οι δύο στόχοι σπάσουν με μία βολή, τα 

αποτελέσματα είναι «ΚΑΛΟΣ» και «ΚΑΛΟΣ» 

 

Κεφάλαιο 7 – Όπλα και πυρομαχικά 

7.1 Ορισμός 

 

Όλα τα κυνηγετικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των ημιαυτόματων (εκτός των 

επαναληπτικών όπλων ), επιτρέπονται υπό τον όρο ότι το διαμέτρημα δεν υπερβαίνει 

το cal 12, με ελάχιστο μήκος κάνης τα 66 cm. Η χρήση μικροκάμερας 

προσαρμοσμένης στο όπλο ή οποιασδήποτε τεχνητής συσκευής σκόπευσης 

απαγορεύεται. 

Όλα τα όπλα, ακόμη και απογεμισμένα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη 

προσοχή. Τα όπλα πρέπει να μεταφέρονται ανοιχτά (τα ημιαυτόματα όπλα πρέπει να 

μεταφέρονται με το κλείστρο ανοιχτό), με το στόμιο να κοιτάζει ευθεία προς τα πάνω ή 

προς τα κάτω. 

Δεν επιτρέπονται αορτήρες και άγκιστρα στα όπλα. 



 

Όταν οι σκοπευτές δεν χρησιμοποιούν τα όπλα τους, πρέπει να τα τοποθετούν 

κατακόρυφα σε οπλοβαστό ή σε παρόμοια θέση που παρέχεται για το σκοπό αυτό. Το 

κλείστρο πρέπει να είναι ανοικτό στα ημιαυτόματα όπλα. 

 

7.2 Τα όπλα άλλων σκοπευτών δεν πρέπει να αγγίζονται χωρίς την άδειά τους. 

 

Δύο σκοπευτές στην ίδια ομάδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν/μοιράζονται το ίδιο 

όπλο σε επίσημο αγώνα ή πρωτάθλημα. 

 

7.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένας σκοπευτής μπορεί, σε περίπτωση δυσλειτουργίας του 

όπλου, να δανειστεί ένα όπλο άλλου σκοπευτή, με τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου, 

προκειμένου να ολοκληρώσει τον γύρο βολής του. 

 

Η πλήρης ή μερική αντικατάσταση του όπλου, των συσφίξεων της κάνης (τσοκ) ή της 

κάνης επιτρέπεται κατά τον ίδιο γύρο, ανάμεσα στους βατήρες ή μεταξύ μονών και 

διπλών στόχων, αν και αυτό δεν πρέπει να προκαλεί καθυστέρηση. 

 

7.4 Από τη στιγμή που οι σκοπευτές βρίσκονται στο βατήρα βολής, δεν επιτρέπεται να 

κάνουν οποιαδήποτε από τις αλλαγές που προβλέπονται παραπάνω. 

 

7.5 Ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται στους σκοπευτές να καλέσουν τον στόχο ή τους 

διπλούς στόχους είναι δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Εάν ένας σκοπευτής ξεπεράσει αυτό 

το χρόνο, ο διαιτητής θα κάνει παρατήρηση στον σκοπευτή και στη συνέχεια θα 

εφαρμόσει το άρθρο 12.2. 

 

7.6 Ο διαιτητής θα καλέσει το "No Bird" για την πρώτη δυσλειτουργία του όπλου. Κάθε 

επόμενη δυσλειτουργία για τον ίδιο γύρο καταγράφεται ως μηδέν. Αν το όπλο 

επισκευαστεί πριν ολοκληρωθεί η ακολουθία βολών σε εκείνο το βατήρα από την 

ομάδα του, ο σκοπευτής μπορεί να πυροβολήσει τελευταίος με την άδεια του διαιτητή. 

Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, ο σκοπευτής έχει το δικαίωμα να 

συνεχίσει με την ομάδα του με τη συμφωνία του διαιτητή και με την προϋπόθεση ότι 

θα αναλάβει αμέσως άλλο όπλο (βλέπε άρθρο 7.3). Διαφορετικά, ο σκοπευτής πρέπει 

να εγκαταλείψει τη θέση και την ομάδα του και να πυροβολήσει τους υπόλοιπους 

στόχους μόνο όταν υπάρχει μια ελεύθερη θέση σε μια άλλη ομάδα και η αγωνόδικος 

επιτροπή του επιτρέψει να το πράξει. 

 

7.7 Εάν και τα δύο φυσίγγια πυροδοτηθούν ταυτόχρονα (διπλή εκπυρσοκρότηση) λόγω 

δυσλειτουργίας όπλου για έναν μονό στόχο ή για τον πρώτο στόχο ενός διπλού, ο 

στόχος ονομάζεται "No Bird" και κανένα αποτέλεσμα δεν καταγράφεται (άρθρο 6.5). 

 

7.8 Η γόμωση των φυσιγγίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 28 γραμμάρια μολύβδινων 

σκαγίων με μέγιστη ανοχή +2%. Τα σκάγια πρέπει να είναι σφαιρικά με κανονική 

διάμετρο από 2,0 έως 2,5 χιλιοστά με ανοχή ± 0,1 χιλιοστό. 

• Η χρήση διασπορέων ή οποιουδήποτε άλλου ασυνήθιστου υλικού γομώσεως 

απαγορεύεται ρητώς, όπως και η χρήση επαναγομωμένου φυσιγγίου. 

• Η μίξη διαφορετικών σκαγίων διαφορετικών διαστάσεων ή/και ποιότητας 

απαγορεύεται ρητώς, όπως και η χρήση μαύρης πυρίτιδας και τροχιοδεικτικών 

φυσιγγίων. 

 

7.9 Εάν σε ένα διπλό στόχο σπάσουν και οι δύο στόχοι με μία βολή, βαθμολογούνται ως 

"καλός" και "καλός". 



 

 

7.10 Ο διαιτητής μπορεί να ζητήσει από τον σκοπευτή δύο φυσίγγια για έλεγχο πριν ο 

αθλητής ξεκινήσει τις βολές του στο βατήρα, λαμβάνοντας ένα φυσίγγιο από τη δεξιά 

τσέπη του γιλέκου του σκοπευτή και το άλλο από την αριστερή τσέπη. 

 

 

Κεφάλαιο 8 – Κανόνες συμπεριφοράς/Ασφάλεια 

 

8.1 Εάν σκοπευτής συμπεριφέρεται με τρόπο που καταδεικνύει πως έχει χάσει την 

αυτοκυριαρχία του/της (πετώντας το όπλο του, υβρίζοντας ή είναι βίαιος προς τον 

διαιτητή ή άλλους διαγωνιζόμενους κλπ), ο διαιτητής πρέπει ν’ αναφέρει το ζήτημα 

άμεσα στην Επιτροπή Αγωνοδικών (13.4). 

 

8.2 Ο σκοπευτής μπορεί να πυροβολήσει μόνο όταν έρθει η σειρά του/της και μόνο όταν ο 

στόχος έχει εκτοξευθεί. 

 

Οι σκοπευτές δεν επιτρέπεται να στοχεύουν ή να πυροβολούν σε στόχους άλλων 

σκοπευτών ή να στοχεύουν ή να πυροβολούν σκοπίμως σε ζώντα ζώα (13.4). 

 

Δεν επιτρέπεται καμία προσομοίωση στόχου εντός ή εκτός βατήρα. Αν κάποιος 

σκοπευτής, προβεί σε προσομοίωση στόχου (π.χ. με το όπλο και ακολουθώντας τη 

θεωρητική γραμμή της τροχιάς στόχου) ή πυροβολήσει ακούσια μια βολή, ο διαιτητής 

πρέπει να κάνει παρατήρηση στον σκοπευτή. Μετά την πρώτη παρατήρηση, κάθε 

περαιτέρω προσομοίωση βαθμολογείται "μηδέν" για τον επόμενο καλό στόχο. 

 

8.3 Οι σκοπευτές πρέπει να είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αμέσως τις βολές τους όταν 

καλούνται και πρέπει να έχουν τα απαραίτητα πυρομαχικά και εξοπλισμό για το γύρο 

βολής τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ένας σκοπευτής να κινηθεί προς τον 

βατήρα βολής εάν δεν έχει τελειώσει ο προηγούμενος σκοπευτής και δεν είναι η σειρά 

του να πυροβολήσει. 

 

8.4 Οι σκοπευτές δεν πρέπει να γεμίζουν τα όπλα τους μέχρι να πάρουν τη θέση τους στο 

βατήρα βολής, έχοντας το όπλο στραμμένο προς τα κάτω και μόνο αφού ο διαιτητής 

τους δώσει την άδεια να ξεκινήσουν τις βολές. 

 

8.5 Τα ημιαυτόματα όπλα μπορούν να γεμισθούν το πολύ με δύο φυσίγγια. 

 

8.6 Οι σκοπευτές δεν πρέπει να μετακινούνται πριν ανοίξουν τα όπλα τους και αφαιρέσουν  

τα φυσίγγια από τις θαλάμες του όπλου, είτε έχουν πυροδοτηθεί είτε όχι. 

  

 Όταν σε ένα βατήρα βολής παρέχεται δοχείο για τους άδειους κάλυκες , οι σκοπευτές 

πρέπει να τους ρίχνουν εκεί μέσα. Οι σκοπευτές που χρησιμοποιούν ημιαυτόματα όπλα 

πρέπει να αναλαμβάνουν τους άδειους κάλυκές τους αφ’ ότου αποχωρήσουν από τον 

βατήρα βολής  και να τους απορρίψουν στο ειδικό δοχείο. 

  

 Η μη συμμόρφωση με τον ανωτέρω κανόνα οδηγεί στις συνήθεις κυρώσεις (κίτρινη 

κάρτα/κόκκινη κάρτα-βλ. κεφάλαιο 13 – ποινές).   

 

8.7 Κατά την παρουσίαση των στόχων ή όταν διακόπτεται η βολή, οι σκοπευτές πρέπει να 

ανοίξουν και να αδειάσουν τα όπλα τους. Μπορούν να κλείσουν τα όπλα τους μόνο 

όταν τους δοθεί άδεια από τον διαιτητή. 



 

8.8 Εάν ένας σκοπευτής δεν πυροβολήσει ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας όπλου ή 

πυρομαχικού, ο σκοπευτής πρέπει να παραμείνει στη θέση του με το όπλο να δείχνει 

προς τα κάτω, χωρίς να το ανοίξει ή να αγγίξει την ασφάλεια, μέχρις ότου ο διαιτητής 

ελέγξει το όπλο. 

 

Αν ο αγωνιζόμενος, σε περίπτωση δυσλειτουργίας όπλου/ πυρομαχικού, ανοίξει το 

όπλο ή αγγίξει την ασφάλεια, πριν ο διαιτητής ελέγξει το όπλο, ο (οι) στόχος (οι) θα 

καταγραφούν ως μηδέν. 

 

8.9 Προστασία ακοής 

 

Η προστασία της ακοής είναι υποχρεωτική για όλους τους σκοπευτές, τους διαιτητές, 

το προσωπικό και τα μέλη του κοινού εντός ή κοντά στο γήπεδο. Κάθε σκοπευτής σε 

βατήρα βολής χωρίς προστασία ακοής θεωρείται απών και εφαρμόζεται το άρθρο 16.7. 

Σε όλες τις περιπτώσεις έξωθεν του εντευκτηρίου, τα παιδιά που βρίσκονται στο 

σκοπευτήριο πρέπει να φορούν προστατευτικά ακοής. 

 

8.10 Γυαλιά ασφαλείας 

 

Τα γυαλιά ασφαλείας είναι υποχρεωτικά, χωρίς εξαιρέσεις, για όλους τους σκοπευτές, 

τους διαιτητές, το προσωπικό και οποιονδήποτε άλλο σε άμεση γειτνίαση με ένα 

γήπεδο. Οποιοσδήποτε σκοπευτής σε βατήρα βολής που δεν φορά γυαλιά ασφαλείας 

θεωρείται απών και εφαρμόζεται το άρθρο 16.7. 

 

 

Κεφάλαιο 9 – Ενστάσεις 

 

9.1 Ο σκοπός είναι οι σκοπευτές να σπάσουν τους στόχους τους σε σημεία που είναι ορατά 

στον διαιτητή ώστε να μπορέσει ορθά αυτός να αποφασίσει . 

 

9.2 Αν ο διαιτητής αποφασίσει ότι ένας στόχος έχει βληθεί πίσω από ένα φυσικό εμπόδιο ή 

μετά το όριο βολής, δεν μπορεί να γίνει ένσταση κατά αυτής της απόφασης του 

διαιτητή. 

 

9.3 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στους σκοπευτές να εγκαταλείψουν τις θέσεις 

τους ή να πάρουν έναν στόχο για να ελέγξουν εάν έχει βληθεί. 

 

9.4 Με την κλήση για τον επόμενο στόχο, ο σκοπευτής αποδέχεται την απόφαση του 

διαιτητή για τον προηγούμενο στόχο. 

 

9.5 Αν ο σκοπευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή, η ένσταση πρέπει να γίνει 

αμέσως στο βατήρα βολής σηκώνοντας το χέρι του και λέγοντας "ένσταση" ή 

"διαμαρτυρία". 

Ο διαιτητής πρέπει στη συνέχεια να διακόψει την διαδικασία βολών και ο σκοπευτής 

πρέπει να πει τον λόγο της ένστασης. 

 

9.5.1 Αν ο διαιτητής, με καθαρή συνείδηση, είναι πεπεισμένος ότι η απόφασή του 

είναι σωστή, επιβεβαιώνει αμέσως την απόφαση αυτή , η οποία στη συνέχεια 

καθίσταται ανέκκλητη χωρίς δυνατότητα ένστασης (Άρθρα 10.1 και 10.2). 

 



 

9.5.2 Εάν ο διαιτητής έχει αμφιβολίες σχετικά με την απόφασή του, μπορεί να 

συμβουλευθεί ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα προτού λάβει οριστική απόφαση: 

 

• Έναν άλλο διαιτητή που παρευρίσκεται στο χώρο. 

• τον χειριστή των μηχανών εκτόξευσης . 

• τους σκοπευτές που ανήκουν στην ίδια ομάδα 

 

Ο διαιτητής δεν υποχρεούται να συμφωνεί με τις γνώμες που του δίδονται. 

 

9.5.3 Μετά από διαβούλευση όπως ορίζεται παραπάνω, ο διαιτητής ανακοινώνει την 

οριστική του απόφαση, η οποία στη συνέχεια καθίσταται αδιαμφισβήτητη και 

συνεπώς δεσμεύει τον σκοπευτή (10.1 και 10.2). 

 

9.6 Για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από μια τροχιά που κρίνεται σωστή ή ένα "No 

Bird" ή ένας στόχος που καταγράφεται ως "καλός" ή "μηδέν", η απόφαση του διαιτητή 

μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της αγωνοδίκου επιτροπής. 

 

9.7 Για να αμφισβητήσει την απόφαση του διαιτητή, ένας σκοπευτής πρέπει να 

διαμαρτυρηθεί με γραπτή ένσταση στην αγωνόδικο επιτροπή, καταβάλλοντας ποσό 

που αντιστοιχεί στο 40% της συμμετοχής του στον αγώνα. 

 

9.8 Αν η αγωνόδικος επιτροπή διαπιστώσει ότι ευσταθεί η ένσταση του σκοπευτή, το ποσό 

επιστρέφεται, διαφορετικά αποτελεί δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που ορίζεται από 

τον πρόεδρο της Fitasc. Εάν η αγωνόδικος επιτροπή διαπιστώσει ότι η ένσταση είναι 

δικαιολογημένη, αν και για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 

9.6, μπορεί να δώσει εντολή στον διαιτητή να αλλάξει την απόφασή του. Η αγωνόδικος 

επιτροπή μπορεί επίσης να ορίσει νέο διαιτητή ή να τροποποιήσει την απόφαση του 

διαιτητή (άρθρο 9.6). 

 

 

Κεφάλαιο 10 – Άρνηση συμμόρφωσης 

 

10.1 Οι σκοπευτές πρέπει να εκκινήσουν τις βολές μέσα σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα από 

την προηγούμενη απόφαση του διαιτητή. 

 

10.2 Εάν ένας σκοπευτής δεν εκκινήσει τις βολές εντός δεκαπέντε δευτερολέπτων από την 

προηγούμενη απόφαση του διαιτητή, αυτό θεωρείται ως άρνηση συμμόρφωσης και 

ισχύουν οι ποινές που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 13. 

 

10.3 Αν ένας διαιτητής αποφασίσει ότι ένας αγωνιζόμενος καθυστερεί σκόπιμα πριν από την 

βολή ή ενεργεί κατά τρόπο προδήλως αθέμιτο, αυτό θα θεωρηθεί ως άρνηση 

συμμόρφωσης. 

 

 

Κεφάλαιο 11 – Προσπάθεια επηρεασμού του διαιτητή 

 

11.1 Οι σκοπευτές θεωρείται ότι προσπαθούν να επηρεάσουν τον διαιτητή όταν: 

 

11.1.1 ο συγκεκριμένος σκοπευτής συνεχίζει να αμφισβητεί την τελική απόφαση του 

διαιτητή, μέσω της στάσης του ή προφορικά, παρά την επανεκκίνηση των 

βολών. 



 

 

11.1.2 ο εν λόγω σκοπευτής αμφισβητεί εμφανώς τις αποφάσεις του διαιτητή. 

 

11.1.3 οι σκοπευτές εκφέρουν εμφανώς τη γνώμη τους ή επικρίνουν την απόφασή 

του χωρίς να τους έχει επιτραπεί από τον διαιτητή. 

 

 

Κεφάλαιο 12 – Παρατηρήσεις 

 

12.1 Εάν ένας σκοπευτής λάβει μια ανάρμοστη θέση, δηλ. δεν είναι σύμφωνη με το 

Κεφάλαιο 3.1 των παρόντων κανόνων ή αν επωμίσει το όπλο πριν εμφανιστεί ο στόχος, 

εκδίδεται προφορική παρατήρηση από τον διαιτητή συνοδευόμενη από Κίτρινη κάρτα. 

 

12.2 Μετά την πρώτη παρατήρηση, για οποιοδήποτε επόμενο συμβάν στο ίδιο γήπεδο, ο 

διαιτητής θα εμφανίσει μια Κόκκινη κάρτα, ο (οι) στόχος (-οι) καταγράφονται / 

• "μηδέν" για έναν μόνο στόχο. 

• "μηδέν" και "άκυρη εκτόξευση" για διπλό με κλήση. 

• "μηδέν" και "μηδέν" για ταυτόχρονο διπλό. 

• "μηδέν" και "μηδέν" για διπλό επαναλαμβανόμενο. 

 

12.3 Ένας στόχος που δηλώνεται "No Bird" από τον διαιτητή δεν μπορεί να βληθεί με 

οποιοδήποτε πρόσχημα. Κάθε σκοπευτής που παραβιάζει αυτόν τον κανόνα μετά από 

μια πρώτη παρατήρηση τιμωρείται ως εξής: 

• "μηδέν" για έναν μόνο στόχο. 

• "μηδέν" και " άκυρη εκτόξευση " για διπλό με κλήση. 

• "μηδέν" και "μηδέν" για ταυτόχρονο διπλό στόχο.  

• "μηδέν" και "μηδέν" για διπλό επαναλαμβανόμενο . 

 

 

Κεφάλαιο 13 – Κυρώσεις 

 

13.1 Όλοι οι σκοπευτές που συμμετέχουν σε αγώνα αποδέχονται όλους τους κανόνες της 

Fitasc και δηλώνουν oτι αποδέχονται τους παρόντες κανονισμούς sporting. Συμφωνούν 

επίσης να αποδέχονται κυρώσεις και οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες της παραβίασης 

των κανόνων, παραβιάζοντας τις εντολές και απορρίπτοντας τις αποφάσεις των 

διαιτητών. 

 

13.2 Για πρώτη παράβαση ενός άρθρου των κανονισμών, ο διαιτητής ή η αγωνόδικος 

επιτροπή θα εκδώσει παρατήρηση. 

 

13.3 Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης, άρνησης συμμόρφωσης ή προσπάθειας 

να επηρεαστεί διαιτητής, η αγωνόδικος επιτροπή μπορεί να τιμωρήσει έναν σκοπευτή 

ως εξής: 

• απώλεια ενός στόχου. 

• απώλεια ενός γύρου είκοσι πέντε στόχων · 

• Αποβολή από τον αγώνα. 

 

13.4 Μετά από παραπομπή από διαιτητή, η αγωνόδικος επιτροπή μπορεί να αποβάλει 

αμέσως από τον αγώνα σκοπευτές που έχουν χάσει τον αυτοέλεγχο τους ή έχουν κριθεί 

υπαίτιοι άρνησης συμμόρφωσης ή/και προσπαθούν να επηρεάσουν διαιτητή ή σκόπιμα 

να πυροβολήσουν ζωντανά ζώα. 



 

 

13.5 Οποιαδήποτε αποβολή σύμφωνα με το άρθρο 13.4 κοινοποιείται στην εθνική 

ομοσπονδία του σκοπευτή και στην έδρα της Fitasc, η οποία θα τηρεί αρχείο για την 

αποβολή για περίοδο πέντε ετών. 

 

13.6 Σε περίπτωση δεύτερης αποβολής εντός τριών ετών από την πρώτη αποβολή, ο 

υπαίτιος μπορεί αποκλειστικά με απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής της Fitasc, να 

του αρνηθεί οριστικά η είσοδός του σε οποιονδήποτε αγώνα διοργανώνεται υπό την 

αιγίδα της Fitasc. 

 

13.7 Οι σκοπευτές που αποβλήθηκαν από έναν αγώνα δεν θα τους επιστραφούν τα χρήματα 

που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους ούτε θα λάβουν καμία οικονομική αποζημίωση 

για κανένα λόγο. 

 

 

Κεφάλαιο 14 – Φύλλα αποτελεσμάτων 

 

14.1 Τα φύλλα αποτελεσμάτων τηρούνται από τον διαιτητή ή, υπό την επίβλεψή του, από 

άλλο άτομο που επιλέγεται από τον διαιτητή. Κάθε διαιτητής πρέπει να έχει ένα 

διαφορετικό έγχρωμο μολύβι για κάθε βατήρα βολής στο ίδιο γήπεδο. 

 

14.2 Μόνο οι στόχοι με "μηδέν" σημειώνονται στο φύλλο αποτελεσμάτων (βλέπε 

επισυναπτόμενο αντίγραφο). Κάθε στόχος που έχει βαθμολογηθεί "μηδέν" 

καταγράφεται με χρονολογική σειρά από αριστερά προς τα δεξιά στο φύλλο 

αποτελεσμάτων. 

 

Οι στόχοι αριθμούνται στη σειρά βολής σε κάθε βατήρα, π.χ .: 

Βατήρας 1: 

Στόχος Νο. 1, Νο. 2, Νο. 3 και Νο. 4, διπλό Νο. 5 και Νο. 6 

Βατήρας 2: 

Στόχος Νο. 1, Νο. 2 και Νο. 3, Διπλό Νο 4 και Νο. 5, διπλό Νο. 6 και Νο. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Οργάνωση Αγώνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 15 - Διοργάνωση Αγώνα 

 

15.1 Η σχετική εθνική ομοσπονδία πρέπει να εγκρίνει τα αγωνιστικά γήπεδα για τους 

εθνικούς αγώνες, ενώ η διεθνής ομοσπονδία πρέπει να εγκρίνει τα αγωνιστικά γήπεδα 

για τους διεθνείς αγώνες. 

 

15.2 Μία ομοσπονδία που είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση ενός διεθνούς πρωταθλήματος 

και επιθυμεί να διεξαγάγει τον αγώνα σε ένα μη αναγνωρισμένο πεδίο ή έδαφος πρέπει 

να παρουσιάσει το έδαφος και τα στοιχεία της οργάνωσης σε έναν εκπρόσωπο της 

Fitasc τουλάχιστον οκτώ μήνες πριν από την ημερομηνία του αγώνα. Η Fitasc μπορεί, 

αν κρίνει σκόπιμο, να υποχρεώσει την ομοσπονδία να διορίσει έναν σχεδιαστή 

τροχιών, υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την οργάνωση των αγωνιστικών γηπέδων. 

 

15.3 Μια ομοσπονδία μέλος της Fitasc μπορεί να μεταβιβάσει την ευθύνη διοργάνωσης ενός 

αγώνα σε έναν από τα σωματεία της, αλλά θα εξακολουθήσει να θεωρείται από την 

Fitasc ως απολύτως υπεύθυνη για την εφαρμογή όλων των προδιαγραφών που έχουν 

προηγουμένως εγκριθεί. 

 

15.4 Αγωνόδικος επιτροπή 

 

15.4.1 Οι διεθνείς αγώνες εποπτεύονται από αγωνόδικο επιτροπή αποτελούμενη από 

μέλη της επιτροπής αγωνίσματος sporting της Fitasc που παρευρίσκονται 

στον αγώνα και από έναν αντιπρόσωπο από κάθε συμμετέχον κράτος που 

εισέρχεται με Εθνική ομάδα κατηγορίας Ανδρών. Η αγωνόδικος επιτροπή 

προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της διοργανώτριας ομοσπονδίας μέλους της 

Fitasc. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Fitasc ανήκουν αυτόματα 

στην αγωνόδικο επιτροπή, εκτός από εκείνα που συμμετέχουν στην επιτροπή 

εφέσεων. 

 

15.4.2 Η αγωνόδικος επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, λαμβάνεται υπ όψιν η ψήφος του προέδρου ή του 

εκπροσώπου του ως διπλή. 

 

15.4.3 Για να είναι έγκυρες, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται παρουσία του 

Προέδρου της αγωνοδίκου επιτροπής ή του αντιπροσώπου του και 

τουλάχιστον από ένα τέταρτο των μελών. 

 

15.4.4 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. κίνδυνος διακοπής του αγώνα), δύο 

μέλη της αγωνοδίκου επιτροπής που διορίζονται από τον πρόεδρο ή τον 

εκπρόσωπό του μπορούν να λάβουν έκτακτη απόφαση υπό την προϋπόθεση 

της επικείμενης επικύρωσης της εν λόγω απόφασης από την αγωνόδικο 

επιτροπή. 

 

15.5 Ρόλος της αγωνοδίκου επιτροπής 

 

15.5.1 Τα μέλη της τεχνικής επιτροπής στην αγωνόδικο επιτροπή πρέπει να 

ελέγξουν, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ότι τα αγωνιστικά γήπεδα είναι σύμφωνα 

με τους κανόνες και τις προδιαγραφές. 

 

15.5.2 Μετά την τελετή έναρξης, η διοργανώτρια ομοσπονδία ανακοινώνει το 

χρονοδιάγραμμα του αγώνα  που εγκρίθηκε από την αγωνόδικο επιτροπή. 



 

 

15.5.3 Η αγωνόδικος επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί και οι 

απαιτήσεις ασφαλείας τηρούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 

15.5.4 Η αγωνόδικος επιτροπή μπορεί να ελέγχει τα όπλα, τα πυρομαχικά και τους 

στόχους χρησιμοποιώντας τεχνικό εξοπλισμό ελέγχου. 

 

15.5.5 Η αγωνόδικος επιτροπή πρέπει να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις σε 

περίπτωση τεχνικού ελαττώματος, αν ο Αρχιδιαιτητής δεν το έχει κάνει. 

 

15.5.6 Η αγωνόδικος επιτροπή πρέπει να εξετάζει τις ενστάσεις και να αποφασίζει 

σχετικά με τις απαραίτητες ποινές που επιβάλλονται σε κάθε σκοπευτή που 

παραβιάζει τους κανόνες ή συμπεριφέρεται με αντιαθλητικό τρόπο. 

 

15.5.7 Η αγωνόδικος επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχουν πάντα 

τουλάχιστον δύο από τα μέλη της στα αγωνιστικά γήπεδα. 

 

15.5.8 Τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής που παρατήρησαν κάποια παρατυπία δεν 

μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα στους διαιτητές, αλλά πρέπει να αναφέρουν 

όσα παρατήρησαν στην Αγωνόδικο Επιτροπή. 

 

15.6 Υπεύθυνοι για την αγωνιστική διάταξη των γηπέδων 

 

15.6.1 Κατά τη διάρκεια των ημερών που προηγούνται της έναρξης του αγώνα, οι 

σχεδιαστές τροχιών θα παρουσιάσουν τις ρυθμίσεις των γηπέδων με τις 

τροχιές τους, καθώς και τους προτεινόμενους και καταγεγραμμένους 

διαφορετικούς τύπους στόχων, στα ακόλουθα πρόσωπα: 

• τα μέλη της αγωνοδίκου επιτροπής "Που είναι υπεύθυνοι για τα γήπεδα" 

• όπως επίσης και στον Αρχιδιαιτητή. 

 

15.6.2 Οι προτάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 15.6.1 μπορούν να 

τροποποιηθούν για να συμμορφώνονται με τους τεχνικούς κανόνες, τους 

κανόνες διαιτησίας, την ασφάλεια και το περιβάλλον και γενικότερα, με το 

πνεύμα των αγώνων της Fitasc. 

 

15.6.3 Όλα τα αγωνιστικά γήπεδα οριστικοποιούνται μόνο μετά την επικύρωσή τους 

από τα μέλη της αγωνοδίκου επιτροπής και τον Αρχιδιαιτητή. 

 

15.6.4 Ο Αρχιδιαιτητής παραδίδει τις οδηγίες διαιτησίας σε κάθε διαιτητή. 

 

15.6.5 Οι τροχιές που επιλέγονται από την αγωνόδικο επιτροπή ή τους σχεδιαστές 

δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον διαιτητή. 

 

Ωστόσο, σε περίπτωση δυσλειτουργίας μηχανής εκτόξευσης ή σε 

οποιαδήποτε εξαιρετική αλλαγή του καιρού, ο διαιτητής επιτρέπεται να 

μεταρρυθμίσει την ελαττωματική τροχιά εάν: 

 

α. Ο στόχος δεν εμφανίζεται, 

β. Η τροχιά του στόχου  θεωρηθεί επικίνδυνη από τον διαιτητή 

 



 

Και στις δύο περιπτώσεις, συνιστάται να κληθεί ο σχεδιαστής των τροχιών ή 

ένα μέλος της αγωνοδίκου επιτροπής για να ελέγξει την μεταρρυθμισμένη 

τροχιά. 

 

15.6.6 Η προπόνηση δεν επιτρέπεται πριν από τον αγώνα στα αγωνιστικά γήπεδα 

που καθορίστηκαν από τους αξιωματούχους. 

 

15.7 Επιτροπή Εφέσεων 

 

15.7.1 Για κάθε διεθνή αγώνα μπορεί να συσταθεί κριτική επιτροπή εφέσεων για την 

ακρόαση οιασδήποτε έφεσης στις αποφάσεις της αγωνοδίκου επιτροπής από 

τους σκοπευτές ή από τη Fitasc. 

 

15.7.2 Η επιτροπή εφέσεων συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Fitasc (ή τον 

εκπρόσωπό του), τον πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής (ή τον εκπρόσωπό του) 

και τον πρόεδρο της διοργανώτριας ομοσπονδίας μέλους της Fitasc (ή του 

αντιπροσώπου του) . 

 

15.7.3 Η επιτροπή εφέσεων συγκροτείται ταυτόχρονα με την κριτική επιτροπή. 

 

15.7.4 Αν δεν συγκροτηθεί επιτροπή εφέσεων, οι αποφάσεις της αγωνοδίκου 

επιτροπής είναι ανέκκλητες και δεν υπόκεινται σε έφεση. 

 

 

Κεφάλαιο 16 – Διαδικασία αγώνα 

 

16.1 Ένας διεθνής αγώνας αποτελείται από διακόσιους στόχους και ένας γύρος βολής 

περιλαμβάνει είκοσι πέντε στόχους, αν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο αριθμός 

μπορεί να αλλάξει από την αγωνόδικο επιτροπή εάν αυτό αποδειχθεί απαραίτητο, 

οπότε επιστρέφονται στους σκοπευτές τα χρήματα από τον διοργανωτή για τους 

στόχους που δεν βλήθηκαν με βάση την τιμή των στόχων της προπόνησης. 

 

16.2 Η βολές πραγματοποιούνται σε ομάδες των έξι σκοπευτών, μετά από κλήρωση, με τους 

σκοπευτές να εναλλάσσονται σε κάθε βατήρα βολής και επίσης όταν βάλουν σε 

διπλούς στόχους. Σε διεθνείς αγώνες, τα μέλη εθνικών ομάδων από το ίδιο κράτος 

χωρίζονται στο μέτρο του δυνατού. Η οργανωτική επιτροπή ανακοινώνει εκ των 

προτέρων την ώρα και τα μέλη της ομάδας βολής. 

 

16.3 Σε κάθε βατήρα βολής, κάθε σκοπευτής στην ομάδα πυροβολεί πρώτα στους μονούς 

στόχους και κατόπιν στους διπλούς στόχους με εναλλαγή. (Εκτός αν η αγωνόδικος 

επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά). 

 

16.4 Όλες οι τροχιές παρουσιάζονται σε κάθε βατήρα βολής στον πρώτο σκοπευτή σε κάθε 

ομάδα, ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος στο βατήρα βολής. 

 

Ο διαιτητής, κατόπιν αιτήματος του αγωνιζόμενου στο βατήρα βολής, θα επαναλάβει 

την παρουσίαση της τροχιάς του στόχου μέχρι το πολύ δύο φορές για κάθε στόχο 

σύμφωνα με το αγωνιστικό σχήμα. 

 

16.5 Δεν επιτρέπεται ο πυροβολισμός ή η προσομοίωση στόχου κατά την παρουσίασή τους, 

διαφορετικά εφαρμόζονται τα άρθρα 12.1 και 12.2. 



 

 

16.6 Στους σκοπευτές δεν παρουσιάζονται οι διπλοί στόχοι με κλήση. Μόνο οι ταυτόχρονοι 

και διπλός επαναλαμβανόμενος στόχος παρουσιάζονται στον πρώτο σκοπευτή της κάθε 

ομάδας βολής. 

 

Ο διαιτητής, κατόπιν αιτήματος του αγωνιζόμενου στο βατήρα βολής, θα επαναλάβει 

την επίδειξη των διπλών ταυτόχρονων στόχων ή των διπλών επαναλαμβανόμενων 

στόχων μέχρι δύο φορές το ανώτερο. 

 

16.7 Οι σκοπευτές πρέπει να φτάσουν εγκαίρως στο βατήρα βολής. Εάν ένας σκοπευτής δεν 

είναι παρών όταν ανακοινώνεται το όνομά του, ο διαιτητής πρέπει να καλέσει το όνομα 

και τον αριθμό του τρεις φορές μέσα σε ένα λεπτό. Εάν ο σκοπευτής δεν έχει χάσει τη 

σειρά του να πυροβολήσει τους μονούς στόχους στον πρώτο βατήρα, μπορεί να 

επανέλθει στην ομάδα χωρίς ποινή. Εάν ο σκοπευτής αποτύχει να συμμετάσχει στην 

ομάδα πριν από τη σειρά του, όλοι οι μονοί και διπλοί στόχοι που δεν βλήθηκαν 

βαθμολογούνται με "μηδέν". Εάν ένας σκοπευτής συμμετάσχει σε έναν από τους 

ακόλουθους βατήρες (2, 3, 4 κλπ.), όλοι οι στόχοι που δεν βλήθηκαν στους 

προηγούμενους βατήρες, υπολογίζονται ως "μηδέν". Σε καμία περίπτωση ο σκοπευτής 

δεν μπορεί να συμμετάσχει στο αγωνιστικό γήπεδο στο οποίο έχασε έναν ή 

περισσότερους βατήρες, με μια άλλη ομάδα βολής. 

 

16.8 Εάν ένας σκοπευτής θεωρεί ότι έχει σοβαρό λόγο που καθυστέρησε και ότι η 

καθυστέρηση ήταν εκτός του ελέγχου του, πρέπει: 

α) Να μην επανέλθει στην ομάδα του κατά τη διάρκεια του γύρου βολής. 

β) Να κάνει γραπτή ένσταση στην αγωνόδικο επιτροπή. 

γ) Να συμμορφωθεί με την απόφαση της αγωνοδίκου επιτροπής. 

δ) Να εκτελέσει τις βολές του/της με άλλη ομάδα εάν το εγκρίνει η αγωνόδικος 

επιτροπή. 

 

Εάν η αγωνόδικος επιτροπή διαπιστώσει ότι ο λόγος του σκοπευτή δεν είναι 

παραδεκτός, ο σκοπευτής τιμωρείται με είκοσι πέντε "μηδέν" για κάθε αγωνιστικό 

γήπεδο που δεν συμμετείχε. 

 

16.9 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μηχανής εκτόξευσης ή διακοπής που διαρκεί 

περισσότερο από δέκα λεπτά, ο διαιτητής πρέπει να παρουσιάσει εκ νέου τους στόχους 

στους σκοπευτές. 

 

16.10 Σε διεθνείς αγώνες, τα αποτελέσματα καταγράφονται από τον διαιτητή ή τον 

εκπρόσωπό του, ο οποίος μπορεί να είναι σκοπευτής. Τα αποτελέσματα κάθε γύρου 

βολής εμφανίζονται στη συνέχεια σε έναν κεντρικό πίνακα αποτελεσμάτων. 

 

16.11 Όταν φεύγουν από κάθε βατήρα, οι σκοπευτές πρέπει να ελέγξουν ότι τα σκορ τους 

έχουν καταγραφεί σωστά στο φύλλο αποτελεσμάτων. Ο κάθε σκοπευτής που 

αμφισβητεί την καταγεγραμμένη βαθμολογία πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον 

διαιτητή, αλλά η τελική απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στον τελευταίο, ο οποίος 

ωστόσο μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και να λάβει συμβουλές (Άρθρο 9.5.2) προτού 

λάβει την τελική του απόφαση. Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας διαβούλευσης. 

 

 

 



 

Κεφάλαιο 17 – Ενδυμασία 

 

17.1 Οι σκοπευτές που συμμετέχουν στον αγώνα δέον να είναι ευπρεπώς 

ενδεδυμένοι. Πολύ κοντά παντελόνια (σόρτς) δεν επιτρέπονται, μόνο κοντά παντελόνια 

τύπου «βερμούδας» με μήκος το πολύ 5 εκατοστά πάνω από το γόνατο επιτρέπονται. 

Δεν επιτρέπεται να είναι ο σκοπευτής γυμνός κάτω από το σκοπευτικό γιλέκο. Οι 

μπλούζες πρέπει να έχουν τουλάχιστον κοντά μανίκια, με ή χωρίς γιακά, αλλά πρέπει 

τουλάχιστον να κλείνουν στην βάση του λαιμού (teeshirt). Τα σανδάλια απαγορεύονται 

για λόγους ασφαλείας. 

 

Ο αγωνιστικός αριθμός του σκοπευτή πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στο πίσω 

επάνω μέρος μεταξύ των ώμων και της μέσης του, να είναι πλήρως ορατός και να 

φέρεται ως είναι στο σύνολό του. 

 

Η μη τήρηση αυτού του κανόνα τιμωρείται με παρατήρηση από τον διαιτητή. Η 

αδυναμία συμμόρφωσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω ποινές που θα μπορούν να 

επεκταθούν στον αποκλεισμό από τον αγώνα με απόφαση της αγωνοδίκου επιτροπής 

 

Κατά τη τελετή έναρξης και κατά την διάρκεια της παρέλασης των Εθνικών ομάδων τα 

μέλη τους πρέπει να είναι ενδεδυμένα με την περιβολή της Εθνικής τους ομάδας, ή να 

φορούν μακρύ παντελόνι και σακάκι τύπου μπλέϊζερ. 

 

Κατά την τελετή λήξης, όλοι οι σκοπευτές που βραβεύονται πρέπει να παραστούν στην 

απονομή των επάθλων, ή με την περιβολή της Εθνικής τους ομάδας ή φορώντας μακρύ 

παντελόνι και σακάκι τύπου μπλέϊζερ. 

 

Κεφάλαιο 18 – Διαδικασία shoot off 

 

18.1 Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τριών πρώτων θέσεων, η αγωνόδικος επιτροπή ορίζει 

ένα νέο αγωνιστικό γήπεδο (εάν υπάρχει αρκετός χρόνος για την οργάνωση του shoot 

off). 

 

18.2 Κάτω από την τρίτη θέση στην ατομική κατάταξης οι ισόβαθμοι σκοπευτές 

βαθμολογούνται ως ίσοι και παρουσιάζονται στην κατάταξη με την σειρά της επίδοσής 

τους μετρώντας από το 8ο γήπεδο στο 1ο. 

 

18.3 Η διαδικασία ισοβαθμίας (shoot- off) λαμβάνει χώρα με ένα γύρο βολής εικοσιπέντε 

στόχων. Εάν οι σκοπευτές ισοβαθμήσουν και πάλι, αγωνίζονται σε ένα  δεύτερο γύρο 

όπου ο σκοπευτής που θα κάνει το πρώτο «μηδέν»  αποκλείεται (αρχή ξαφνικού 

θανάτου) εφ’ όσον όλοι οι σκοπευτές πυροβόλησαν τον ίδιο αριθμό στόχων, ο νικητής 

είναι αυτός που έμεινε τελευταίος εφ’ όσον όλοι οι υπόλοιποι σκοπευτές 

αποκλείστηκαν 

  Σε περίπτωση ισοβαθμίας και μόνο στην περίπτωση του shoot off (εφαρμόζοντας την 

αρχή του ξαφνικού θανάτου), ένας διπλός στόχος με κλήση θεωρείται ως ένας 

συνδυασμός δύο στόχων χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η θέση του ενός "μηδέν" 

του στόχου, είτε ο διπλός στόχος είναι "καλός" και "μηδέν" ή "μηδέν" και "καλός". 

 

18.4 Η βολές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες, αν και οι κενές 

θέσεις στην ομάδα βολής δεν συμπληρώνονται. 

 



 

18.5 Εάν το shoot off δεν έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων ως μέρος του αγώνα, οι 

συγκεκριμένοι σκοπευτές πρέπει να παραμείνουν σε επαφή με την αγωνόδικο επιτροπή 

έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν εντός δεκαπέντε λεπτών αφ’ ότου κληθούν. 

Οι αγωνιζόμενοι που απουσιάζουν κατά τη στιγμή του shoot off αποκλείονται. 

 

18.6 Η αγωνόδικος επιτροπή μπορεί ν’ αποφασίσει πως η διαδικασία ισοβαθμίας (shoot- 

off) αναβάλλεται για την επόμενη μέρα, για λόγους ανωτέρας βίας, οι σκοπευτές που 

θα είναι απόντες κατά την εξ αναβολής έναρξη αποκλείονται. 

 

18.7 Προκειμένου για ισοβαθμία ομάδων, η κατάταξή τους καθορίζεται μετρώντας τη 

συνολική επίδοση των μελών της ομάδας στον 8ο γύρο βολής σε περίπτωση περαιτέρω 

ισοβαθμίας, μετρώντας προς τα πίσω την επίδοση του 7ου, 6ου , 5ου , 4ου , 3ου, 2ου, 

1ου γύρου βολής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ορισμοί 

 

Ομάδα βολής: Ομάδα μέχρι 6 σκοπευτών τυχαίας επιλογής στον ίδιο γύρο 

βολής, κατά τον αυτό χρόνο χρησιμοποιώντας το ίδιο πεδίο 

βολής  

 

Γύρος βολής: Ένας αγωνιστικός γύρος (πούλα) αποτελείται από 25 στόχους 

που βάλλονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο βολής. 

 

Μηχανή εκτόξευσης: Μηχανή ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση 

στόχων. 

 

Βολή : Αντιστοιχεί στην πυροδότηση ενός φυσιγγίου. 

 

Στόχος: Βλέπε άρθρο 2.3 

 

Τροχιά: Διαδρομή που διαγράφεται στο χώρο από έναν στόχο. 

 

Γήπεδο: Πεδίο βολής για το αγώνισμα που αποτελείται από κάποιες 

θέσεις βολής, σχηματίζοντας μια διάταξη 25 στόχων 

 

Βατήρας: Θέση βολής (κύκλος ή τετράγωνο) 

 

Καλός : Ο στόχος σπάει σύμφωνα με τους κανόνες 

 

Μηδέν : Ο στόχος χάθηκε σύμφωνα με τους κανόνες 

 

Σχεδιαστής τροχιών: Πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με τον καθορισμό των 

σχεδίων των τροχιών των στόχων 

 

Άκυρη εκτόξευση : Ο στόχος ή η τροχιά είναι άκυρη σύμφωνα με τους 

κανονισμούς 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

(FITASC) ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. 

 

 



 

Federation Internationale de Tir aux Sportives de Chasse 

World Sporting Championship XX/XX/20XX, Xxxxxxxxxxxxxx 

Squad No. 1                       Turn No. 1           Referee : 1________________2_________________3________________4_________________ 

Number Surname / 

First Name 

Cat Targets Total 

001 

 

DUPONT 

Jean 

SEN X X 0 X X X X 0 X X X X X X X 0 X X X X X X X X X 22 

002 

 

                            

003 

 

                            

004 

 

                            

005 

 

                            

006 

 

                            

 


